HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

FORÅRSSKADER
Den vanskelige overgang til en ny vækstsæson
Indledning
Både golfere og greenkeepere oplever
skuffelser i foråret. Greens ser fine ud
når sneen smelter, men de mister farven,
vokser langsomt og tåler ikke slitage. Vi
forklare det ofte med lave temperaturer,
men findes der bedre forklaringer?
Der har været meget få forskningsprojekter på forårsskader på græs, men der
findes flere studier af hvordan vinterkorn
tackler overgangen fra vækst i efteråret,
hærdning, afhærdning og ny vækst i foråret. Desværre har denne forskning vist, at
der er forskelle mellem arter, som gør det
vanskelig at trække generelle konklusioner
fra korn til græs.
Det er således mange ubesvarede spørgsmål knyttet til forårsskader på græs til
anlæg.
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•

Græsplanterne kan være svage
efter vinteren når indstråling af
solenergi giver planterne nye
udfordringer knyttet til udtørring
og lys. Brug af forårsafdækningsduge kan være en fordel, men
kan også gøre græsplanterne
mere sårbare for skader når
dugen fjernes.

•

Rødderne kan blive revet over
eller skadet i løbet af vinteren, og
dette kan give problemer. Hyppig
vanding og gødskning er anbefalet.

•

Gødskning om foråret kan give
bedre genvækst. Overdreven
brug af nitrogen bør undgåes
tidlig om foråret hvis planterne
er tomme for energi efter en lang
vinter. Høje doser med fosfor er
negativt for miljøet og vil ikke
give bedre vækst om foråret.

Det fører til en potentielt farlig ophobning
af elektrisk energi på cellemembranerne.
I løbet af minutter eller timer kan sunde
planteceller heldigvis omstille sig til nye
lysforhold, men hurtige ændringer i lysforhold kan være skadelige, særlig når
planterne har små energireserver tidligt
om foråret.
Dette forklarer noget at det vi kan se på
greens. Græsbladene som bliver dannet i
svagt lys i oktober bliver skadet og mister
farven når de kommer ud fra snedækket
og får intenst lys i april.
Brug af forårsdug, for at øge temperaturen og give et hurtigere vækst, er fristende og nogle gange fordelagtig. Men
blade, som bliver udviklet i skyggen under
duge i et fugtigt klima, bliver tilpasset lidt
lys og tåler slitage dårligt. Hvis dugene
bliver taget af på en solfyldt dag kan lyset
skade planterne, og umiddelbart spil, når
dugene tages af, kan blive kostbart.
Vi kalder det fotoblegning når bladene
mister farve eller visner på grund af
fotoinhibering. Skaden er ofte vanskelig at
skille fra udtørring.

Udtørring

Forårsdækningsduge kan give hurtigere vækst og et finere græs, men slitagetolerancen er ikke altid god.
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Forårsstress
Græsplanter vil ofte være udsultet og
tomme for energireserver efter en lang
vinter med lidt eller ingen fotosyntese.
Dele af planterne kan også være drænet
af isdannelse i plantevævet eller fordi de
bliver angrebet af svamp. Det er vanskeligt at vurdere om en enkelt plante er
død eller levende når foråret kommer.
Bare nogle få levende celler i plantens
vækstpunkt (kronen) kan være nok til at
producere nye rødder og blade i laboratoriet under optimale forhold. På en green
er der selvsagt mindre gunstige forhold.
Her vil vi se på de mest typiske stressfaktorer som græsplanterne står overfor om
foråret. Selv om planterne har overlevet
vinteren er der fortsat udfordringer. Planterne bliver afhærdet og dermed mere
sårbare. Den store energimængde som
følger med sollyset på denne tid af året
kan også skade.
Forhold knyttet til reetablering af delvis
eller helt døde greens er omtalt i faktabladet «Re-etablering efter vinterskader».

Stærkt lys

Tørkeskader kan påføres planterne
om vinteren når vind og frost rammer
ubeskyttede planter og forårsager frysetørring. Det kan være dødeligt. I Norden
står solen lavt på himmelen om vinteren
og indstrålingen er ubetydelig. Derfor er
det mere sandsynlig at græsset tørrer ud
om foråret. Midt på en klar dag i april vil
strålerne som træffer en horisontal flade
i Oslo, Stockholm og Helsinki udgøre 600
W/m2.

Alle greenkeepere ved at planterne er afhængige af lys, men det er mindre kendt
at de også kan blive skadet af lys. Vi kalder
dette fotoinhibering og det er knyttet til
kombinationen af lave temperaturer og
intenst sollys.

Græs er godt tilpasset tørre forhold og
tørke vil ikke dræbe græsset, men tørt
græs vokser ikke. Hvis planterne ikke har
god nok vandtilgang til at skabe tryk i
cellerne (turgor), vil cellerne ikke kunne
udvide sig.

Planter har udviklet et arsenal af strategier og beskyttelsesmekanismer for
at undgå skader fra lys. Nogle af dem er
anti-oxidantene som på det sidste har
fået opmærksomhed fordi de også kan
beskytte menneskeceller fra skader.

Optag af vand er afhængig af rødder som
fungerer. Græsrødder lever ikke længere
end et år, og mange bliver dræbt i løbet
af vinteren. Frost kan også rive rødderne i
stykker og dette kan måske forklare hvorfor græsplanter ikke lagrer karbohydrater
i rødderne som mange andre flerårige
planter, men koncentrerer energien i
vækstpunkt og stængeludløbere. Ofte må
nye rødder dannes fra vækstpunktet før
vandet kan optages. En fugtig jordoverflade stimulerer roddannelse og bidrager til
udvikling af nye rødder, og forårsdressing
vil give bedre kontakt mellem vækstpunkt
og jord. Under meget tørre forhold kan
forårsdække være en fordel fordi det
reducerer fordampningen og holder på
fugtighed i jorden.

I faktabladet «Hærdning og vinterskader»
har vi forklaret hvordan planteceller kan
beskytte sig mod dannelse af iskrystaller.
Parallelt til denne hærdning sker biokemiske og strukturelle ændringer i fotosynteseapparatet for at undgå at det bliver
skadet. Når dagtemperaturerne falder om
efteråret vil den biokemiske del af fotosyntesen (Calvin cyklus) går langsommere,
mens den fotokemiske produktion af energi fortsætter uafhængig af temperatur.

Vanding

Gjødsling

Vi ser at vanding om foråret ofte forsømmes. Transpiration fra græsbladene på
solrige og vindfyldte dage i marts kan
være betydelig.

Vi har en enkel, men godt begrundet gødningsfilosofi for golfgreens. Planterne bør
gødes hyppigt med små doser af en rigtig
blanding af næringsstoffer hvor nitrogen
er minimumsfaktoren. Se faktaboksen.
Denne blanding kan bruges hele året, og
den ukendte dosis tilpasses vækstforholdene, i første omgang lys og temperatur.

Nogle golfbaner har ikke tilgang til vandingsvand tidlig om foråret. Vi hører også
at nogle greenkeepere er bange for at
vande med meget koldt vand om foråret.
Det er sandt at vandet som fordamper
efter vanding køler planterne ned, men
det er dokumenteret at temperaturen på
vandingsvandet altid er den samme som
lufttemperaturen (målt med et fugtigt
termometer) (B.Hannesson, 2009). Det
betyder at temperaturen i kilden ikke
betyder noget. Overvej i stedet at vande
om eftermiddagen når lufttemperaturen
er højest.
Hvis du ønsker at græsset skal starte med
at vokse, er vanding meget vigtigt. Hvis du
tænker at det er for tidligt til vækststart,
kan du holde planterne tilbage med tørke.
Det kan være en fordel i situationer hvor
det forventes frostnætter eller mere sne.
Når græsset er begyndt at vokse bør det
ikke være vandtilgangen, men temperaturen som begrænser væksten. Mange
greenkeepere har gode erfaringer med at
bruge afspændingsmiddel ganske tidlig.

Om foråret ønsker vi som regel at udnytte
det vækstpotentiale fuldt ud som græsarterne har. På den måde kan en skadet
eller tynd græsbestand blive repareret så
hurtig som mulig. Om sommeren derimod, vil vi begrænse væksten til det som
er nødvendig for at tåle slitage. Du kan
læse mere om dette i STERFs håndbok
«Behovstilpasset gødskning».
Hvor meget vi kan forcere væksten om
foråret med gødskning (hvor nitrogen er
det styrende næringsstof) er afhængig
af græssartens vækstpotentiale, men
også af karbonhydratindholdet i planten
bør vurderes. En udsultet plante bør ikke
tilføres meget nitrogen. Et højt nitrogenniveau giver stærk bladvækst, og meget
af sukkerproduktionen fra fotosyntesen
vil blive brugt til skudvækst og mindre til
rodvækst og generel restituering af planten. Den første gødskning bør derfor være
forsigtig, men doserne kan hurtig øges når
temperaturen stiger og vækstforholdene
forbedres.

Relativt behov for plantenæringsstoffer når nitrogen = 100
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Efterårsgødskning virker positivt på
væksten om foråret, men meget nitrogengødning i efteråret øger chancerne for
vinterskader.
Græsset bliver mere udsat for mikrodochiumpletter og rosa sneskimmel (Microdochium nivale). Øget nitrogenmængde
i efteråret har vist sig at reducere frosttolerancen hos krybende hvene. Vores anbefaling om efterårsgødskning er at holde
græsset grønt, men ikke stimulere meget
vækst om efteråret. Mere detaljerede
anbefalinger kommer til efteråret 2017.
Hvis rødderne er skadet efter vinteren kan
næringsoptaget blive dårlig, og det kan
være nyttig at tilføre noget gødning i form
af et bladgødningsprodukt.
Lave temperaturer gør at langsomtvirkende gødning giver en mindre effekt. Det
bør derfor undgås indtil jordtemperaturen
er høj nok.
Nogle sorter græs får en violet farve
om foråret. Det er antocyanpigmenter
som dannes for at beskytte mod fotoinhibering. Farven kan mistolkes som et
symptom på fosformangel. Dette kan
måske forklare hvorfor mange forårsgødningsprodukter har relativt højt indhold
af fosfor.

En enkelt dose med gødskningl (20 kg N/ha) i november gav bedre vækst på denne rødsvingel/engkveingreenen i maj. Greens havde fået to doser forårsgjødning da dette billede blev taget. Foto: A.Kvalbein.

Vi finder ingen videnskabelige rapporter
som anbefaler høje doser af fosfor til
etableret græs om foråret. Tværtimod bør
høje fosfordoser undgås. Når jordtemperaturen er lav vil fosforgødning være
i vandopløselig form længere, og dette
øger faren for udvaskning med drænvandet. Det er sløseri med en begrænset
ressource.
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STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation)
is the Nordic golf federations’ joint research body. STERF supplies new
knowledge that is essential for modern golf course management, knowledge that is of practical benefit and ready for use, for example directly
on golf courses or in dialogue with the authorities and the public and in a
credible environ-mental protection work. STERF is currently regarded as
one of Europe’s most important centres for research on the construction
and upkeep of golf courses. STERF has decided to prioritise R&D within
the following thematic platforms: Integrated pest management, Multifunctional golf facilities, Sustainable water management and  Winter stress
management. More information can be found at www.sterf.org

The CTRF is a registered charity with a mandate to raise monies and sponsor
research projects that advance the environmental and economic benefits applicable to turfgrass. The CTRF is funded by contributions received from two national
and six regional organizations involved in the golf and sports turf sectors. Over
one million dollars has been invested in turf research in Canada by CTRF. The
Foundation currently has 10 active research projects. Participating organizations
include Golf Canada, the Canadian Golf Superintendents Association, the Western
Canada Turfgrass Association, the Alberta Turfgrass Research Foundation, the
Saskatchewan Turfgrass Association, the Ontario Turfgrass Research Foundation,
the Quebec Turfgrass Research Foundation and the Atlantic Turfgrass Research
Foundation. More information can be found at www.turfresearchcanada.ca/

